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                                                                                                         Bratislava, 7. september 2021 

                                                                                                         Číslo: Z078871-2021 

  

  

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  

k aplikácii tretej dávky mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 

(ďalej len „usmernenie“) 

                                                                                               

Článok 1 

Účel usmernenia 

  

(1) Účelom tohto usmernenia je poskytnutie informácií pre poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti (ďalej len „PZS“) k aplikácii tretej dávky mRNA vakcíny proti ochorenie 

COVID-19. 

(2) V kontexte zhoršujúcej sa epidemickej situácie spôsobenej variantom delta na 

Slovensku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky neustále zbiera, 

vyhodnocuje a analyzuje dáta za účelom čo najlepšej možnosti ochrany obyvateľov 

Slovenskej republiky v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. 

(3) V krajinách Európy pristúpili v rôznom rozsahu k aplikácii tretej dávky mRNA 

vakcíny, tzv. „boostru“. Momentálne aplikácia tretej dávky vakcíny prebieha 

v Rakúsku, Belgicku, Nemecku, Francúzsku, Maďarsku, Írsku, Islandu, 

Lichtenštajnsku, Luxembursku, Malte, Holandsku. 

 

Článok 2 

Podmienky pre vykonanie aplikácie tretej dávky mRNA vakcíny 

 

(1) Plne zaočkovanej osobe môže byť aplikovaná tretia dávka mRNA vakcíny najskôr po 

8 mesiacoch. 

(2) Aplikáciu tretej dávky mRNA vakcíny možno podať plne zaočkovanej osobe 

ktoroukoľvek vakcínou (vektorová, mRNA) proti ochoreniu COVID-19. 

 

Článok 3 

Odporúčané poradenie skupín  

  

(1) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na základe dostupných dát a na 

základe odporúčania Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pripravilo poradie skupín na 

očkovanie treťou dávkou mRNA vakcíny nasledovne: 

a. zdravotnícki pracovníci, 

b. imunosuprimovaní / kompromitovaní pacienti (napr. pacienti s onkologickým 

ochorením, po transplantácii, s reumatickou artritídou a pod.), 
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c. klienti a zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb, 

d. učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení, 

e. pacienti vo veku 60 a viac rokov, 

f. všeobecná populácia nad 18 rokov. 

(2) Odporúčané poradie skupín uvedené v bode (1) tohto článku môže byť upravené, t. j. 

určité skupiny zlúčené za účelom čo najskoršieho podania 3 dávky mRNA vakcíny 

všetkým osobám. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenie 

 

(1) Usmernenie nadobúda účinnosť do 13. septembra 2021. 

 

  

V Bratislave dňa 7. 9. 2021 

 

 

 ............................................................................ 

MUDr. Pavol Macho, PhD., MHA,  MPH, v. r. 

generálny riaditeľ sekcie zdravia 

  

Súhlasné stanovisko priameho nadriadeného zamestnanca generálneho riaditeľa gestorského 

útvaru, ktorý predmetný interný riadiaci akt schválil v zmysle materiálu s názvom „Smernica 

upravujúca tvorbu, vydávanie, publikovanie a evidenciu interných riadiacich aktov Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky“ s číslom S11256-2018-ONAPP-1, zo dňa 21. septembra 

2018. 

  

V Bratislave dňa 7. 9. 2021 

   

 

.......................................... 

Kamil Száz, v. r. 

štátny tajomník 

  

  

V Bratislave dňa 7. 9. 2021 

  

 

 .............................................. 

Vladimír Lengvarský, v. r. 

minister 


